
BSAK® Rijbaanscheiding kan een duidelijk zichtbare scheiding van afzonderlijke rijbanen en wegen realiseren. 

De BSAK-NBD® is een uitvoering met een voorziening voor naamborden of nummerborden. Deze kunnen op speciale parkeerlocaties
toegepast worden.

Daarnaast kunnen de BSAK® balken gebruikt worden als duidelijk zichtbare scheiding van afzonderlijke rijbanen en wegen. Bijvoorbeeld als
afscheiding tussen fiets- en voetpaden of als parkeerplaats afbakening. De elementen zijn naar keuze verkrijgbaar in zwart of rood, beide
met geïntegreerde retroreflectiestreep.

BSAK® balken zijn vervaardigd van gerecycled rubber en daarmee een milieuvriendelijke variant voor de verkeersregeling. Alle elementen
zijn bovendien voorzien van een geïntegreerde retroreflectiestreep, die zowel overdag als ‘s nachts en bij slechte weersomstandigheden
voor een optimale zichtbaarheid van de opstaande parkeerbanden zorgt.

Bij gebruik als parkeerhulp moeten de BSAK® balken in principe zodanig bevestigd worden dat de schuine zijde in de richting van de
autobanden staat.
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Effectief tegengaan van verkeerd parkeren op het trottoir (in plaats van paaltjes).
Scheiding van afzonderlijke rijbanen.
Verhoogde veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
Als aanwijzing voor een gereserveerd parkeerplaats. 
Milieuvriendelijk.
Eenvoudige en snelle bevestiging.
Overdag en ‘s nachts goed zichtbaar.
Veelzijdig inzetbaar.
Onderhoudsvrij.
Slijt vast.

VOORDELEN:

Rijbaanscheiding.
Fietspaden.
Parkeerplaatsen.
Distributiecentrum.

TOEPASSINGEN:
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BSAK®
Rijbaanscheiding, naam- of nummerbordhouder.

Gevulkaniseerd voorgevormd rubber.

De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart en rood met
witte of gele reflectiestrepen.

750 x 120 x 100 mm.

6 kg.

62 Shore A
1,4 MPa
40%
7-11 N/mm2

3 stuks.

Een niet overrijdbare maatregel.

Epoxy bitumen 2C.

Kunnen eenvoudig op elk vast oppervlak gemonteerd worden. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type
 
 

Materiaal
 

Kleuren
 
 

Afmetingen
 

Gewicht
 

Shorehardheid 
Treksterkte 

Breeksterkte 
Schuifsterkte

 
Bevestigingsonderdelen

Schroeven, pluggen, ringen
 

Overrijdbaarheid
 

Verlijming
 

Benodigde ondergrond
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